SPam!
SPam, nieuwsbrief van de SP (Socialistische Partij) afdeling Venlo

CONTACT
Secretariaat (postadres)
Burg. Bloemartsstraat 18
5913 BE Venlo
venlo@sp.nl

Afdelingsvoorzitter

Stefan Hugues
06-52350717
hugues@home.nl

Organisatiesecretaris

Henk Zegers
06-10154024
henkzegers18@hotmail.com

Ledenorganisatie
Stefan Hugues
06-52350717
hugues@home.nl

Hulpdienst SP

06-57305201
hulpdienstvenlo@sp.nl

Raadslid, fractievoorzitter
Alexander Vervoort
06-45611649
avervoort@sp.nl

Raadslid, fractiesecretaris

Ton Heerschop
077-3737307
ton.heerschop@gmail.com
Nieuws, ideeën of bijdragen voor
deze nieuwsbrief aub insturen
vóór het eind van de maand:

editie december 2011

Kom naar de Nieuwjaarsborrel - jaarvergadering
Op dinsdag 10 januari vindt in café-zaal De Maagdenberg in Venlo de
Nieuwjaarsborrel plaats, die gecombineerd wordt met een algemene
ledenvergadering. Uiteraard brengen we een toast op het nieuwe jaar, blikken
we terug op 2011 en vooruit op 2012, en kun je alle
vragen die op je lippen branden stellen. Daarnaast zal
een aansprekende gast de presentatie verzorgen en
zelf onderdeel zijn van een discussie rond een politiek
of actueel thema. Wie deze gast is houden we nog
even geheim vanwege de organisatie.
Reserveer dus alvast 10 januari, en kom proosten op het nieuwe SP-jaar!
Zoals in de vorige editie van de ‘SPam’ al stond, dient uiterlijk in april een
nieuw afdelingsbestuur te worden gekozen. Dan heeft immers het huidige
bestuur er z’n twee jaar opzitten. Aangezien het kort dag is, doet het bestuur
de oproep aan kandidaten, of leden die twijfelen aan een plek in het bestuur,
om zich kenbaar te maken, zodat bij de volgende ledenvergadering deze
mensen soepel de taak van hun voorganger kunnen overnemen.
In het zittende afdelingsbestuur komen enkele functies vrij, waaronder die van
voorzitter, secretaris, penningmeester. Interesse maar onzeker of je wel de
juiste persoon hiervoor bent? Waag de sprong, stel vragen over inhoud en
taken aan huidige of oud-bestuursleden; het is vaak eenvoudiger dan men wel
eens denkt. Elk lid kan zich verkiesbaar stellen.
Het huidige bestuur blijft dus ter overbrugging nog aan t/m
april, zodat tijdens de ledenvergadering dan er een nieuw
afdelingsbestuur kan worden gekozen.
Ook de gemeenteraadsfractie is op zoek naar ‘vers bloed’,
niet alleen voor de denktank of fractieondersteuning, maar
ook richting de verkiezingen in 2014 willen we nu al mensen
wegwijs maken en scholen voor het politieke werk.
Het bestuur doet een klemmend beroep op leden om zich te melden voor het
bestuur en de fractie. Zonder enthousiaste en leergierige leden immers geen
SP meer in Venlo…
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AGENDA
• Cursus ’Politieke basisvorming’ op
dinsdag 13 december, om 19.30
uur in De Maagdenberg te Venlo.
• Fractieoverleg op 11 en 20 december, en 16 en 23 januari. Om 20.00
uur in de fractiekamer van de SP.
• Bestuursoverleg op 20 december
en 24 januari. Steeds om 20.00 uur
in onze SP-fractiekamer in de
stadswinkel (Prinsessesingel 30).
• Kerstactie op vrijdag 23 december
om 18.00 uur in Blerick (De Wieën)
en zaterdag 24 december om 13.00
uur in Tegelen (Kerkstraat).
• Dinsdag 10 januari, 19.30 uur, is de
Nieuwjaarsborrel en ledenvergadering in café-zaal Maagdenberg.
• Zaterdag 21 januari: Partijraad
Voor aankomende activiteiten
zie ook: www.venlo.sp.nl
als eerste het laatste nieuws!

Bedenk een nieuwe naam voor deze nieuwsbrief
In 2004 was er een enquête onder de leden met de vraag welke naam dit
maandelijkse inlegvel bij de Tribune met het lokale nieuws, moest krijgen. Een
beetje nieuwsflits kan niet zonder een naam, zo was en is de stelling.
Sindsdien gaat deze nieuwsbrief door het leven met de naam ‘SPam’.
Het bestuur is van mening dat die naam inmiddels aardig gedateerd is en niet
meer voldoet aan de lading. Vertaalt uit het Engels zou men de naam kunnen
lezen als troep, prullaria, of ongewenste post. Daarmee is de huidige titel
natuurlijk geen goede weergave van de inhoud…
Redactie en bestuur zijn zodoende op zoek naar creatieve ideeën voor een
nieuwe naam, liefst met daarin de letters S en P.
Iedereen mag meedenken, stuur je ideeën vóór 6 februari
2012 naar venlo@sp.nl zodat de editie van de SPam van die
maand vanaf dan met de nieuwe naam door het leven kan. Het
beste idee verdient een mooie prijs en wel het ‘1 voor allen’
T-shirt, momenteel een bestseller in de SP-shop. Dus doe mee,
denk mee over een nieuwe naam en stuur je idee(ën) op!
Geef ook aan de redactie mee als je ideeën hebt hoe deze nieuwsbrief
verbeterd kan worden qua opzet, weergave, uiterlijk en/of inhoud. We willen
natuurlijk dat deze nieuwsbrief goed gelezen wordt, en dus ook aantrekkelijk is
om te lezen. Kritiek, suggesties en verbeterpunten zijn van harte welkom!

SP vraagt opheldering over
opkomsttijden brandweer Venlo

Samen knokken voor behoud van
banen Eldim, personeel in opstand

De Veiligheidsregio verwerpt
het verzoek van de minister én
de wettelijke opkomsttijden
van de brandweer door de
norm van tien minuten op te
rekken naar 15-18 minuten
voor de buitengebieden. Worden de richttijden
sowieso wel gehaald? Wat is het gevolg hierop van
de toenemende verkeersdrukte? De SP heeft via
raadsvragen B&W om opheldering verzocht.

Het metaalbedrijf Sulzer Eldim
wil 70 tot 100 mensen ontslaan,
bovenop de 85 ontslagen in
2009,
om
vervolgens
vier
productieafdelingen te verplaatsen naar Hongarije
omdat daar meer winst gemaakt zou kunnen
worden. Blijkbaar is dat belangrijker dan de
jarenlange loyaliteit van de eigen medewerkers en
een goed draaiend bedrijf dat 11% winst maakt.

Raadslid Ton Heerschop: “De afgelopen maanden is
er veel te doen geweest rondom de Veiligheidsregio
en dan vooral binnen de brandweer. Er
zijn plannen om eind dit jaar de
brandweerpost in Maasbree te sluiten en
de dekking voor dit gebied over te laten
aan het district Venlo. Wat dit exact
betekent voor de inzet van onze brandweermensen
en de financiële vergoeding is onduidelijk.
Daarnaast stelt veiligheidsminister Opstelten in zijn
brief onlangs dat de Veiligheidsregio zich aan de
wettelijke opkomsttijden dient te houden, maar die
doet dat niet. Wat dit betekent voor de veiligheid en
de uitruktijden is net zo onduidelijk.”
De wet verplicht de brandweer om binnen tien
minuten ter plaatse te zijn. De Veiligheidsregio
Limburg-Noord heeft dit voor het buitengebied
opgerekt
naar
15
minuten en voor verder
afgelegen gebieden naar
18+ minuten. De brief
van minister is glashelder
en stelt dat het oprekken
van opkomsttijden alleen
mag
bij
afgelegen
gebouwen, niet voor hele
gebieden,
en
alleen
indien er compenserende
maatregelen
worden
genomen.
Heerschop: “Gezien de
wet en de brief van de
minister
mag
de
Veiligheidsregio
de
uitruktijd dus niet zo
maar oprekken. Toch doet ze dit en blijkbaar vinden
de diverse burgemeesters dit prima. Vanwaar deze
ongehoorzaamheid en welke gevolgen heeft dit? De
brandweerzorg is niet volledig af te dekken met
preventieve middelen.”
Brandweerwagens hebben geregeld last van de
verkeersdrukte bij de brandweerkazerne aan de
Ariënsstraat in Venlo. In haar bezwaarschrift uit
2008
waarschuwde
de
SP
daar
al
voor.
Heerschop:”Achteraf hadden we liever geen gelijk
gekregen maar hoe nu verder?
Met de A74, de kantoortoren
langs de kazerne, en de
uitbreiding van de tegenovergelegen winkels zal het
verkeer alleen maar toenemen, zeker tijdens de
spits. Onhandig wanneer de hulpdiensten door de
verkeersopstoppingen onnodig tijd verliezen. Heeft
de gemeente hierbij nu wel gedacht aan een
oplossing of alternatieven?”

Sulzer Eldim BV te Lomm is een bedrijf dat hoogwaardige onderdelen maakt voor gasturbines en
vliegtuigmotoren. Naast de
hoger opgeleide medewerkers
die nodig zijn voor deze
technologie, werken er ook
veel lager opgeleide mensen
binnen de productielijnen. Het lijkt er op dat juist
die lagergeschoolde werknemers nu de dupe zijn.
Achter al die mensen in onzekerheid gaan ook
gezinnen met kinderen schuil. De eenzijdige focus
op winstmaximalisatie raakt dus vele mensen.
Reden voor de SP om in actie te komen. In de
eerste plaats door aan de wethouder te vragen zich
tot het uiterste in te spannen voor het behoud van
deze werkgelegenheid en kenniseconomie in Venlo.
Maar ook door nadrukkelijk de directie van Sulzer
Eldim te vragen de loyaliteit van hun medewerkers
te verkiezen boven het overdreven winstbejag.
Op 16 november heeft de SP een brief gestuurd aan
zowel algemeen directeur van Sulzer Eldim als aan
VVD-wethouder Satijn van economische zaken. Het
antwoord van Sulzer op onze brief luidde dat het
bedrijf “geen verantwoordelijkheid schuldig is aan
een politieke partij”. De wethouder schreef dat hij
zich neerlegt bij de reactie van de Eldim-directie dat
“het gemeentebestuur zich niet moet bezig houden
met de ontwikkelingen bij het bedrijf”. Goed dat hij
onze oproep uitvoerde maar dat hij er zich zo
makkelijk bij neerlegt en laat afschepen, stelt
teleur. De SP had meer daadkracht verwacht, zeker
omdat hij de mond vol heeft over banen scheppen.
Het personeel is er niet gerust op dat de directie tot
andere inzichten komt. In korte tijd werden 240
handtekeningen opgehaald en aangeboden aan de
directie, om aan te geven hoe de medewerkers
denken over de reorganisatie, en om het bedrijf te
bewegen een andere keuze te maken.
Een delegatie van de Ondernemingsraad (OR) en
hun adviseur reisden 13 december naar Zwitserland
om de Sulzer-directeur op andere gedachten te
brengen. Voor het personeel was dit een uniek
moment om de petitie
aan deze OR-delegatie
mee te geven, wat
gebeurde tijdens een
spontane werkonderbreking waarbij bijna
alle werknemers het
bedrijf uitliepen. Op straat werd, in bijzijn van pers
en vakbonden, de petitie aan de OR aangeboden.
De SP steunt de werknemers van Sulzer Eldim. Met
personeel, OR en vakbonden De Unie en FNV
Bondgenoten vechten we voor behoud van banen en
van tafel krijgen van de onzalige plannen.

Motie: Geen wietpas op 1 januari!
Tijdens
een
extra
ingelaste
vergadering op 16 november droeg
de gemeenteraad unaniem de
burgemeester op er alles aan te
doen dat Venlo geen proeftuin
wordt voor de wietpas, die de minister in januari al
wil
invoeren.
”Gekkenwerk,
onrealistisch
en
onuitvoerbaar. Daarnaast maakt het elf jaar van
antidrugsbeleid kapot”, stelde de SP.
Minister Opstelten (VVD) wil op 1 januari 2012 een
‘wietpas’ invoeren in enkele grenssteden die als
proeftuin dienen voor de landelijke invoering van
het ‘verharde’ gedoogbeleid in 2013. Met die
wietpas kunnen alleen mensen die in Nederland
wonen
softdrugs
kopen
waarbij
coffeeshops
maximaal 2.000 leden mogen hebben.
Raadslid Alexander Vervoort: “De SP is tegen de
wietpas, een onzalig plan dat de spoken uit het
verleden van straatdealers terug brengt in de
binnenstad en de wijken. Het invoeren van een
wietpas binnen enkele weken is niet realistisch en
niet werkbaar. Evenmin het stellen van te krappe
maximum leden per coffeeshop. Handhaven zonder
voldoende middelen en politie-inzet is onmogelijk.”
De vijf gedoogde coffeeshops in Venlo hebben nu
ongeveer 90.000 leden. Met het plan van de
minister zou dit betekenen dat
er 10 shops moeten bijkomen,
en dat buitenlanders elders hun
drugs zullen gaan kopen. Op de
loer ligt de terugkeer van
straatcriminaliteit, drugsrunners, in portieken, de
straathoek en in de wijk. Juist datgene dat in Venlo
na een moeizaam gevecht grotendeels is opgelost.
Burgemeester Bruls is in overleg met de minister en
zei eerder over een snelle invoering van de wietpas
dat we “niet leven in Absurdistan”. Na een tweede
overleg was Bruls ineens “gematigd positief” met
een half jaar uitstel. De vraag was hoe deze draai
kan en of Bruls nog wel het standpunt van de raad
verkondigt dat ze geen wietpas wil. Bruls kreeg van
de raad per motie een nog duidelijker opdracht
mee, zonder ruimte voor een andere uitleg.
Vervoort: “Hektor was goed, Venlo moet niet de
problemen van andere steden krijgen. Venlo is geen
proeftuin, onze tuin is op orde. Terugkeer naar de
oude situatie is ongewenst en onverstandig. Zeker
met de Floriade in 2012 voor de deur waarbij 2
miljoen bezoekers worden verwacht. Ik snap niet
waarom de minister Venlo wil
terugwerpen in de tijd en Venlo
opnieuw een drugsimago wil
bezorgen. De minister heeft
een
drugsprobleem
in
Amsterdam, dat moet hij niet afschuiven op Venlo
waar een heel andere situatie heerst. Juist VVD en
PVV, die zeggen dat ze veiligheid als speerpunt
nemen, moeten niet meegaan in het CDA-speerpunt
van de wietpas. Gelukkig gaan hierin de lokale VVD
en CDA in Venlo mee in de denkrichting van de SP.”
Onlangs zei de minister toch per 1 januari de
wietpas in te voeren maar pas per 1 mei daarop te
gaan controleren en handhaven. Daarnaast beloofde
hij dat Limburg vóór 2013 extra politieagenten (24
voltijdbanen) krijgt… Waar hij die vandaan haalt...?

Waarom negeert de gemeente aanbevelingen van eigen adviesraden?
Het nieuwe plein bij de verbouwde Hamar moet een
naam krijgen, dus kreeg de gemeente advies maar
besloot tot een naam die wrevel
oproept, en lapt ze adviezen
zonder terugkoppeling aan haar
laars. Belfeld laaiend en de
Dorpsraad dreigt met opstappen.
Niet de eerste keer dat de gemeente een heel dorp
op de kast krijgt dus wil de SP opheldering over
deze kwestie en stelde raadsvragen aan het
stadsbestuur. Want wat is nog de rol van de
adviesraden, en waarom kiest de gemeente een
straatnaam geheel tegen haar eigen beleid in?
Een meerderheid van de bezoekers op de website
van de Dorpsraad Belfeld vindt Sjoesterplein de
beste naam voor het nieuwe plein dat ontstaat aan
de
Julianastraat
door
de
nieuwbouw
van
gemeenschapshuis de Hamar.
De Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal kwam
met nog twee andere suggesties waaronder
Kretplein,
terwijl
de
gemeente
Venlo
aan
Amaliaplein dacht.
Echter heeft de gemeente in oktober besloten dat
het Stevensplein moet gaan heten, het college van
B&W heeft dat op 8 november ook al goedgekeurd.
De adviesraden zijn hierin niet betrokken en kregen
ook niet te horen waarom is afgeweken van hun
advies. Dit zet kwaad bloed. Is hier sprake van een
fout of van iets anders?
Het collegebesluit is vreemd om twee redenen:
Ten eerste omdat de naam Stevens mogelijk een
beladen naam is omdat eigenaar/werkgever Fons
Stevens van de gelijknamige meubelfabriek in 1971
plots de fabriek sloot waardoor veel mensen net zo
plotseling werkloos werden. Veel (vooral oudere)
Belfeldenaren zijn daar nog boos over.
In het
gemeentelijk
straatnaamgevingsbeleid is vastgelegd
dat er geen verwijzing wordt
gemaakt naar personen met
een mogelijk beladen historie.
Er zou zelfs een afspraak
liggen met de Dorpsraad om geen naamverwijzingen in straatnamen meer te gebruiken.
Waarom is van beiden afgeweken, of wist men niet
van
de
mogelijk
omstreden
geschiedenis?
Ten tweede werd de Dorpsraad vergeten om advies
te vragen, en ook is de hele procedure niet netjes
verlopen met een veel te korte reactietijd van 20
dagen midden in de zomervakantie. Dorpsraadleden
vinden deze hele gang van zaken zo'n kwalijke zaak
dat ze zelfs overwegen per direct te stoppen met
hun werkzaamheden bij de Dorpsraad Belfeld.
Onlangs is het bestuur van de Dorpsraad HoutBlerick opgestapt omdat ze zich door de gemeente
Venlo niet serieus genomen voelen, en adviezen en
eerdere afspraken worden genegeerd. Ook andere
adviesraden uiten steeds vaker dergelijke klachten.
Raadslid Alexander Vervoort: “Het is niet de eerste
keer dat een adviesraad een advies geeft dat aan
dovemansoren lijkt gericht. De SP vraagt zich af
welke rol de dorpsraden/wijkoverleggen en andere
adviesraden (Sportraad, WMO-raad, Cliëntenraad)
eigenlijk nog hebben, en in hoeverre er geluisterd
wordt naar hun inbreng.”

Kabinet en gemeente brengen het
zuur, SP geeft passanten iets zoets
We horen al jaren van de diverse machthebbers dat
'na het zuur het zoet komt' maar in praktijk is dat
‘zoek het zelf maar uit’ en iedere
keer is de 'kleine man' de gebeten
hond. De SP keerde dit om, speelde
voor even Sint en Piet en deelde op
2 en 3 december snoepgoed uit.
Ook kon men - net als de topbestuurders - er naar
hartelust op los graaien. Want wie zoet is...
Met Sinterklaas voor de deur wil de SP iets terug
geven aan de mensen. Ook Venlo heeft geen vet
meer aan de botten en speelde de afgelopen jaren
flink voor Sinterklaas. Voor omgekeerde Sinterklaas
want de mensen die echt verlegen zitten om meer
koopkracht profiteren het minst. Dus blijft er de
komende jaren hard bezuinigd worden, met een
zure bijsmaak tot gevolg. Daarom stond de SP als
ware ze Sint en Piet in twee winkelcentra om
zoetigheid uit te delen.

Door hebzucht en gerommel op de financiële
markten is de wereld in een crisis gestort en wie
mag er voor opdraaien? Pensioenen worden gekort,
beschutte werkplekken moeten verdwijnen, de
werkloosheid
stijgt,
toenemende
schulden,
kinderopvang wordt onbetaalbaar, en de zorg en het
onderwijs worden aan hun lot overgelaten.
Studenten
en
mensen
met
een
uitkering,
minimumloon, kleine- en middeninkomens zijn
zwaar de dupe en mogen inleveren.
Het kabinet komt met schijnoplossingen, nog meer
bezuinigingen, nog meer zeggenschap aan Brussel
afstaan, en zegt erbij: ‘Zoek het maar uit, ieder
voor zich’. De SP wil meer democratie, de
uitverkoop van Nederland en onze verworvenheden
moet stoppen.
Met zakjes gevuld met pepernoten stonden de
SP’ers weer paraat in regen en kou. Gewoon
uitdelen van zoet, waar anderen dat alleen beloven.
Misschien een klein gebaar maar de reacties waren
enorm leuk. Vooral voor kinderen is de traktatie een
heerlijk extraatje, voor hun ouders vooral een mooi
gebaar en een moment om stil te staan bij de
gevolgen van de bezuinigingen voor hen.
Daarnaast mocht bij de SP iedereen die maar wilde
graaien in onze graaidoos. Of zoals een mevrouw
het
treffend
zei:
“Wat die diknekken
aan de top schijnbaar
mogen ga ik ook
maar eens proberen,
graaien
naar
wat
maar te pakken is”.
Enkele ouders keken
bezorgd op van het graaigedrag van hun kinderen.
Als ware topbestuurders gingen enkele kleine

kinderen in Blerick tekeer in de graaidoos, op zoek
naar nog meer euro’s van chocolade. Een moeder
zei over het graaigedrag van haar dochtertje:
“Hopelijk wordt die kleine later geen directeur, van
graaien komt plunderen zie ik nu”. Het meisje ging
er tevreden vandoor met chocoladebriefjes van 200
en 500 euro. “Feestdagen of niet, straks maar even
bijles geven dat dit niet kan”, aldus de vader. Zo
had onze graaidoos niet alleen lekkers maar
blijkbaar ook een wijze les in petto.
In de winkelcentra van Blerick en Tegelen waren de
300 zakjes met pepernoten en folders in rap tempo
uitgedeeld. Ook de vele chocolade euromunten en
eurobiljetten vonden heel snel een nieuwe eigenaar.
Niet iedereen wilde meegraaien. Zo zette in Tegelen
een omstander anderen aan het denken toen hij
hardop zei: “Nee dank je, ik wil niet het voorbeeld
volgen van de inhalige rotzakken aan de top, ook
niet symbolisch”.

Deze actie was een leuke manier om met mensen in
gesprek te raken. Mensen die zich zorgen maken
om de toekomst, hoe het nu verder moet met
Nederland, Europa en de wereld. Zorgen over de
bezuinigingen en de gevolgen daarvan op de lange
termijn. Zorgen over het gebrek aan solidariteit en
het afbreken van voorzieningen, zoals met Trianon
en De Bongerd. Maar ook de wens om een
ommekeer en een sociale strijd.
Tijdens het praatje veel boosheid maar ook hoop,
en ook respect dat er in ieder geval een SP is die
naar de mensen luistert.
Dat doet ons goed terwijl
we toch echt op straat
stonden om juist de
mensen een hart onder
de riem te steken, te
trakteren op lekkers, en
onze alternatieven mee
te geven via de 1voorallen-flyer en de ZO-krant.
Actievoeren kan op diverse manieren, serieus en
ludiek, we spreken veel mensen en hebben zelf lol.

